
Gennemgang af mastekranreglement 
 Brug af mastekraner, mastevogne, taljer og andet selvbetjent havneudstyr, sker på eget ansvar.

 Selvbetjent havneudstyr må kun benyttes af medlemmer og gæster, hvis denne formular er udfyldt  
 og underskrevet. Nøgler og nøglekort må ikke udlånes til personer, der ikke har udfyldt denne formular.
 
 Ejeren af den båd, der benytter mastekranerne, er ansvarlig for at reglerne for brug af mastekranerne  
 overholdes.
 
 Hvis personer under 15 år betjener mastekranerne, skal det ALTID foregå under opsyn og ansvar af 
 en voksen. 
 
 Den store mastekran kræver nøglekort, som kan erhverves på havnekontoret efter en 
 sikkerhedsorientering fra havneinspektøren eller person udpeget af havneinspektøren. 
 
 Betjeningsvejledningen for mastekranerne skal følges. 
 
 Mastekranerne må ikke anvendes til personløft. 
 
 De to mastekraner må ikke løfte samtidigt. 
 
 Det er forbudt at opholde sig under master, der hænger fra wiren.

 Kun personer, der hjælper med mastearbejdet, må opholde sig på broen.

 Max belastning af de to kraner:  a) Den store mastekran må belastes op til 500 kg.   
 b) Den lille mastekran må belastes op til 200 kg. 
 
 Der skal ALTID være mindst 5 omgange wire tilbage på spillet. 
 
 Stag, vanter, tovværk mv. klargøres inden båden fortøjes ved mastekranerne, således 
 at flest mulige kan benytte kranerne. 
 
 Henliggen ved mastekranerne er kun tilladt i forbindelse med benyttelse af kranerne, 
 og båden skal flyttes straks herefter. 
 
 Ved evt. skader, opstået i forbindelse med brug af mastekranerne, skal havneinspektøren 
 underrettes og besigtige skaden inden reparation foretages. 
 
 Skade opstået på Aalborg Sejlklubs materiel skal erstattes af skadevolderen.

Sikkerhedsorientering og 
praktisk brug af mastekran

Ansøger

Formular til brug ved ansøgning om nøgle til elektrisk mastekran 
Afkryds punkterne når de er gennemgået, forstået og accepteret

Gennemgang af regler for benyttelse af masteskure
 Master anbringes efter længden i et passende masteskur. Master skal være helt afriggede.  
 Radar, stag og andet udstyr må ikke være monteret og må ikke opbevares i masteskurene.

 Bomme, spilerbomme, forstag o.l. lægges så vidt muligt oven på spærene. 

 Master og bomme mærkes tydeligt med navn, bådnavn og telefonnummer.

       Jeg bekræfter med min underskrift, at jeg har gennemgået alle 
punkter på denne orientering med undertegnede ansøger. 
                                 - eller -
       Jeg bekræfter med min underskrift, at jeg har gennemgået, 
forstået og accepteret alle punkter på denne sikkerhedsorientering 
og at jeg er erfaren bruger af mastekranen og derfor ikke har brug 
for instruktion.

Jeg bekræfter med min underskrift, at jeg har gennemgået, for-
stået og accepteret alle punkter på denne sikkerhedsorientering. 

Mentor eller erfaren bruger

Underskrift

Navn: ___________________________________________

Medlemsnummer: ____________

Underskrift

Navn: ___________________________________________

Medlemsnummer: ____________

Praktisk demonstration af elektrisk mastekran
 Praktisk demonstration af elektrisk mastekran ved enten montering eller afmontering af mast


